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HPC Volunteering – an Austrian/European perspective 

Naida Dzaka* 

 

Hospice and palliative care (HPC) volunteering is defined as the time freely given by 

individuals, with no expectation of financial gain, within some form of organized structure 

other than the already existing social relations or familial ties, with the intention of improving 

the quality of life, of adults and children with life-limiting conditions and those close to them 

(family and others; Goossensen, Somsen, Scott & Pelttari, 2016). 

Volunteers play an essential role in the holistic approach for patients in hospice and palliative 

care. In Austria, there are over 3.700 volunteers working directly with patients, in 

administration, fundraising, transport services, or as board members within the HPC 

organisations. In order to qualify as a volunteer in Austria, one must undergo an 80 hours 

course and 40 hours of practical training within a HPC organisation. Motives of volunteers 

and benefits for the patients and their families will be discussed.  

In 2013, the European Association for Palliative Care (EAPC) launched a Taskforce on 

Volunteering in order to empower HPC volunteering in Europe. Its main achievements are 

“Voice of Volunteering – the EAPC Madrid Charta on Volunteering in Hospice and Palliative 

Care in Europe”, a European wide survey on volunteering, an EAPC White Paper on 

Volunteering, several international symposia and a Story Project. 

*Naida Dzaka is a psychologist, working as a project coordinator for Hospice Austria, the 

national Hospice and Palliative Care organization in Austria. She works as a volunteer in an 

intercultural hospice team (Caritas) in Vienna, Austria. 
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ÖNKÉNTESSÉG A HOSPICE-PALLIATÍV ELLÁTÁSBAN OSZTRÁK ÉS EURÓPAI 

KITEKINTÉS  

Naida Dzaka* 

Az önkéntesség a hospice palliatív ellátásban magáb a foglalja mindazt a ráfordított időt  és 

munkát, melyet az adott egyén önzetlenül, pénzbe li ellenszolgáltatás elvárása nélkül, a már 

meglévő társasági és családi kapcsolatokon kí vül álló szervezett rendszer keretein belül 

végez azzal a szándékkal, hogy bármilyen mértékben is, de javítson a gyógyíthatatlan 

betegségben szenvedő felnőttek és gyerekek és a hozzájuk közelállók életminőségén. 

(Goossensen, Somsen, Scott & Pelttari, 2016).  

Az önkéntesek szerepe nélkülözhetetlen a holisztikus szemléletű hospice-palliatív 

ellátásban. Ausztriában több mint 3700 önkéntes dolgozik a betegek ellátásában, legyen szó 

akár közvetlenül a betegekkel folytatott munkáról, akár a hospice szervezeteknél végzett 

adminisztrációs feladatokról, adománygyűjtésről, transzport szolgáltatásokról vagy vezetői 

feladatokról. Az ausztriai önkéntesség lőfeltétele egy 80 órás elméleti, továbbá egy 40 órás 

gyakorlati képzés az adott hospice szervezet felügyelete alatt. A képzés alatt szó esik a 

betegellátást érintő témákról és az önkéntesek motivációiról is.  

2013-ban Az EAPC által indított Önkéntes munkacsoportot hívott életre, hogy rendszerbe 

foglalja az európai hospice önkéntessége, melynek fő eredményei az „Önkéntesség hangja” 

címmel létrehozott EAPC madridi Chartája az európai hospice-palliatív önkéntességről, az 

európai önkéntesség felmérése, az Önkéntesség irányelve (White Paper on Volunteering), 

különböző nemzetközi szimpóziumok és a Story projekt.  

* Naida Dzaka, Hospice Austria, Intercultural Hospice Team (Caritas), Bécs  

Translation by Hungarian Hospice and Palliative Care Association 

 


